
 
UCHWAŁA NR  7/22 

 
RADY NADZORCZEJ WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU  
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ  

W KIELCACH 
 

 z dnia 30 marca 2022 r.  
 

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  

w Kielcach za 2021 rok oraz podziału zysku netto za 2021 rok. 
 

Na podstawie art. 400h ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 
środowiska (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.) oraz § 8 ust. 1 rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 16 listopada 2010 r. w sprawie gospodarki finansowej Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska 
i gospodarki wodnej (Dz. U. z 2010 r. Nr 226, poz. 1479 z późn. zm.) – uchwala się, co następuje: 

 
§ 1.1. Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r., na 
które składa się: 
1) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego; 
2) Bilans na dzień 31.12.2021 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 

392.037.658,77 zł; 
3) Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r., wykazujący 

zysk netto w wysokości 7.021.742,87 zł; 
4) Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy 2021 wykazujące 

zwiększenie funduszu własnego o kwotę 7.021.742,87 zł; 
5) Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2021 wykazujący zmniejszenie stanu 

środków pieniężnych o kwotę 3.106.554,17 zł; 
6) Dodatkowe informacje i objaśnienia. 

 
2. Roczne sprawozdanie finansowe za 2021 rok stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

 
§ 2. Zysk netto Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

w Kielcach za 2021 r. w wysokości 7.021.742,87 zł (słownie zł: siedem milionów dwadzieścia 
jeden tysięcy siedemset czterdzieści dwa, 87/100) przeznacza się na fundusz statutowy. 

 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Funduszu. 
 
§ 4.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  



UZASADNIENIE  
do uchwały Nr 7/22 Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Kielcach 

z dnia 30 marca 2022 r. 
 

Zgodnie z art. 400h ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 
środowiska (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.), art. 53 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 29 września 
1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 217 z późn. zm.) do zadań Rady Nadzorczej 
należy zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego Wojewódzkiego Funduszu. 

 
Zgodnie z art. 53 ust. 3 ustawy o rachunkowości podział lub pokrycie wyniku 

finansowego netto jednostek zobowiązanych do poddania badaniu rocznego sprawozdania 
finansowego może nastąpić po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego przez organ 
zatwierdzający, poprzedzonego wyrażeniem przez biegłego rewidenta opinii o tym 
sprawozdaniu bez zastrzeżeń lub z zastrzeżeniami. Podział lub pokrycie wyniku finansowego 
netto, dokonany bez spełnienia tego warunku, jest nieważny z mocy prawa. Wojewódzki 
Fundusz otrzymał w dniu 23.03.2022 r. pozytywną opinię niezależnego biegłego rewidenta po 
przeprowadzonym badaniu sprawozdania finansowego za 2021 rok. 

Zgodnie z § 8 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2010 r. w sprawie 
gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej (Dz. U. z 2010 r. Nr 226, 
poz. 1479 z późn. zm.) zysk netto może być przeznaczony na fundusze: statutowy i rezerwowy. 
Ponieważ nie ma konieczności zwiększania funduszu rezerwowego, zysk przeznacza się w 
całości na fundusz statutowy. Zwiększenie funduszu statutowego umożliwi przeznaczenie 
wyższych środków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej. 

 


